
 
 
 

 

 

 

  

Transporter kørestol 

Robust, manuel kørestol til transport af bariatriske brugere. 

Transporter er designet til nem indendørs transport, fx på hospitaler og bariatriske 

afdelinger. Kørestolen er nem at desinficere og næsten vedligeholdelsesfri. 

Transporter kørestol anvendes til brugere, der vejer op til 325 kg. 

 

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182. 

 

PRODUKTARK 

OP TIL 325 kg 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

• Nem indendørs transport 

 

• Nem at desinficere 

 

• Store 24” drivhjul med parkeringsbremse 

 

 

• Robuste fodstøtter giver optimal 

brugerstøtte og sikkerhed 

 

• Kurv til ejendele 

 

• Ekstra lange armlæn 

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=72210
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=72210
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Transporter kørestol er designet til nem indendørs 

transport, fx på hospitaler, plejecentre og 

bariatriske afdelinger.  

Her anvendes kørestolen fx til transport mellem 

afdelinger eller til transport ud til afventende 

ambulance eller lignende. 

Kørestolen er nem at desinficere og næsten 

vedligeholdelsesfri. 

Transporter kørestol anvendes til brugere, der 

vejer op til 325 kg. 

Benstøtterne på Transporter kørestol kan bære 

100 kg hver.  

Transport kørestol er udstyret med 24” drivhjul, 

som gør at kørestolen kan drives frem af både 

bruger og plejepersonale.  

Totalbredden med standard armlæn er 78 cm, 

hvilket gør, at kørestolen kan komme igennem de 

fleste døråbninger. 

Kontakt os gerne på 7025 2522 for råd og 

vejledning inden bestilling. 

Kontraindikationer 

Der er ingen kontraindikationer forbundet med 

brugen af produktet. 

Anvendelse 

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger 

om anvendelsen af Transporter kørestol og 

målgruppen for kørestolen. Det indeholder også 

en lang række specifikationer på Transporter 

kørestol.  

Den nyeste version af dette produktark finder du 

på vores website. Tjek om den version, du sidder 

med nu, er det nyeste.  

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet 

med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-

form på cobirehab.com, som kan skaleres op i 

skriftstørrelsen. 

 

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 

eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere 

oplysninger om Transporter kørestol. 

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre 

produktspecifikationerne uden forudgående 

varsel. 

 

 

Om dette produktark 

Transporter set forfra. 

Transporter med kurv til personlige 

ejendele. 
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Kørestolens stel, sæde, skubbehåndtag og ryglæn 

skal rengøres med vand og et almindeligt 

rengøringsmiddel. 

 

 

Desinficering 

Kørestolens stel, sæde, armlæn og ryglæn kan 

også desinficeres med fx ethanol 70 % eller et 

klorprodukt 1000-1200 ppm.  

Rengøring 

Transporter kørestol er en bariatrisk kørestol, som 

kan drives frem af både bruger og plejepersonale.  

Tanken bag designet er nem ind- og udstigning 

og sikkerhed.  

Drivhjul 

De 24” store drivhjul gør stolen nemmere og mere 

retningsstabil at køre med for plejepersonalet. 

Transporter kørestol har en sædebredde på 71 cm 

og et 5 cm højt PU-skumsæde.  

Robuste fodstøtter 

Fodstøtterne kan bære op til 100 kg hver og kan 

indstilles i højde og i bredde, op til et ydre mål på 

110 cm. Derved opnår brugere med meget væv på 

indersiden af låret en bedre komfort. Fodstøtterne 

er belagt med PU-skum. 

Funktionelle armlæn 

Bariatriske brugere har ofte store mængder væv 

under armene og kan derfor have svært ved at 

føre armene langt nok tilbage til at få fat i 

armlænet på en almindelig kørestol, når de skal 

sætte sig. Derfor er armlænene på Transporter 

gjort ekstra lange.  

Armlænene har en længde på 64 cm og stikker 7 

cm frem foran siddefladen. På den måde får 

bruger nemt fat på armlænet og kan sætte sig 

sikkert i kørestolen. Det giver tryghed for både 

plejepersonalet og bruger.  

Armlænene er aftagelige og kan desuden svinges 

ud til siderne. 

Ryglæn med frigang 

Under ryglænet er der en meget stor frigang ned 

til sædet, hvilket gør væv i glutealregionen kan 

stikke bagud. Herved opnås støtte i ryggen. Det 

giver samtidig plejepersonalet mulighed for at 

række ind efter et sejl for at kunne placere bruger 

korrekt. 

Håndbremser 

Kørestolen er udstyret med to parkeringsbremser, 

én på hver side. Parkeringsbremserne sidder på 

den øverste ramme. Bremsen aktiveres med 

hånden og kan tilgås af både bruger og 

plejepersonale.  

Kørestolen skal altid være bremset ved ind- og 

udstigning. 

Konstruktion 

 

Når Transporter ikke er i brug, bør den opbevares 

tørt og i temperaturer mellem -10° – 50°C. Dette 

gælder også ved langtidsopbevaring.  

Opbevar desuden Transporter mørkt og dækket 

af et tæppe eller lignende.  

Transport 

Transporter er (uden bruger) egnet til land- 

og/eller lufttransport. Kørestolen tåler at blive 

løftet op i rammen, hvis den skal transporteres 

uden bruger i et køretøj. 

Transporter må ikke fastspændes og bruges som 

passagersæde i motoriseret køretøj. 

 

Opbevaring og transport 
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Maksimum brugervægt 325 kg 

Sædebredde med standard armlæn 710 mm 

Totalbredde med standard armlæn 780 mm 

Sædedybde  560 mm 

Sædehøjde  550 mm 

Ryghøjde 320-520 mm 

Afstand fra sæde til fodstøtter  400-420-440-460-480 mm 

Fodstøtter breddejustérbare (totalbredde ændres) 580-1100 mm 

Afstand fra gulv til skubbebøjle 1000 mm 

Afstand mellem armlæn 540 mm 

Afstand fra gulv til underside af sæde 445 mm 

Totallængde  1290 mm 

Vægt 30 kg 

Hjul Ø125 mm, faste, punkterfrie, med parkeringsbremse 

Sæde/ryg/armlæn Polyuretan 

Ramme Pulverlakeret krom molybdæn stål 

Fodstøttebelægning PU-skum 

Estimeret levetid 7 år 

ISO-klassifikation ISO 12 22 1805 

Risikoklasse I 

Grundlæggende UDI 5740000100004N2 

Risikovurdering EN/ISO 14971 : 2012 

Generelle krav og prøvningsmetoder EN/ISO 10535 : 1998, AS/NZS 3973 : 2009, EN 12182 

Overfladetemperaturen på Transporter kan stige eller falde, hvis kørestolen udsættes for eksterne 
kulde og varme påvirkninger. 

Specifikationer 
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Model/Sædebredde/Sædedybde  Varenummer 

Transporter kørestol/ 71 cm/ 56 cm 0182-071-000 

Tilbehør  

Iltflaske Ø10 cm og dropstativ 0100-999-021 

IV holder 0100-999-025 

Fodstøtte standard justerbar, højre 0100-999-010 

Fodstøtte standard justerbar, venstre 0100-999-011 

Stokkeholder 0100-999-021 

Bestilling og tilbehør 
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FORHANDLER OG 
FABRIKANT 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 


